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Netwerkdiensten
Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een 
netwerkserviceprovider. Veel van de functies vereisen speciale netwerkfuncties. 
Deze functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook netwerken waar 
u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u gebuik kunt 

maken van de netwerkdiensten. Uw serviceprovider kan u instructies geven en 
uitleggen hoeveel het kost. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het 
gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige 
netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.
Het is mogelijk dat op het apparaat vooraf bookmarks of koppelingen naar 
internetsites van derden zijn geïnstalleerd. Via het apparaat hebt u mogelijk ook 
toegang tot sites van derden. Sites van derden zijn niet verbonden met Nokia en 
Nokia ondersteunt deze sites niet en draagt er geen aansprakelijkheid voor. Als u 
ervoor kiest om deze sites te bezoeken, moet u voorzorgsmaatregelen treffen voor 
veiligheid en inhoud.
Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de 
gebruikershandleiding.
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Instelwizard 
Druk op  en selecteer Instrum. > Instelwizard.

Instelwizard configureert uw apparaat met instellingen 
voor de netwerkexploitant, e-mail en push-to-talk op 
basis van de informatie van uw serviceprovider.

De beschikbaarheid van verschillende instellingen in 
Instelwizard is afhankelijk van de functies van uw 
apparaat, SIM-kaart, netwerkexploitant, en de 
beschikbaarheid van de gegevens in de database 
van de instelwizard in het apparaatgeheugen.

Misschien moet u contact opnemen met uw 
serviceprovider om een gegevensverbinding of andere 
diensten te activeren om deze diensten te kunnen 
gebruiken.

Wanneer u de toepassing de eerste keer gebruikt, wordt u 
door de configuratie van de instellingen geleid. Selecteer 
Starten om de wizard te starten. Selecteer Afsluiten om 
de handeling te annuleren.

Als u geen SIM-kaart hebt geplaatst, wordt u gevraagd het 
land van de netwerkexploitant en de netwerkexploitant te 
selecteren. Als het land of de netwerkexploitant die door 
de wizard wordt gesuggereerd, niet correct is, selecteert u 
een optie in de lijst.

Als u de hoofdweergave van Instelwizard wilt openen 
nadat u de instellingen hebt geconfigureerd, selecteert 
u OK. Als de configuratie van de instellingen is 
onderbroken, zijn de instellingen niet gedefinieerd. Zodra u 
de wizard hebt afgesloten, kunt u de geconfigureerde 
toepassingen op hun eigen menulocaties gebruiken.

E-mailinstellingen
Wanneer u ervoor kiest om een nieuwe mailbox toe 
te voegen of een bestaande te activeren, wordt u in 
Instelwizard gevraagd een e-mailadres, mailboxnaam, 
gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

Als de e-mailprovider niet bekend is, wordt u gevraagd het 
mailboxtype en de servers voor inkomende en uitgaande 
e-mail te definiëren. Neem voor meer informatie contact 
op met uw serviceprovider.

Selecteer Ja als u de nieuwe mailbox wilt gaan gebruiken 
nadat u de vereiste informatie hebt ingevoerd, of selecteer 
Nee om terug te gaan naar de hoofdweergave van 
Instelwizard.
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Instellingen voor de 
netwerkserviceprovider
Als u ervoor kiest om de instellingen voor de 
netwerkserviceprovider, zoals de MMS- en WAP-
instellingen, te configureren, wordt u in Instelwizard 
gevraagd om een keuze te maken uit de beschikbare 
instellingen, en daarna OK te kiezen. 

Push to talk-instellingen
Deze optie is alleen beschikbaar als de toepassing op 
het apparaat is geïnstalleerd en u zich op de dienst hebt 
geabonneerd.

Als u ervoor kiest om de DVS-instellingen (Push-to-talk, 
netwerkdienst) te configueren, wordt u in Instelwizard 
gevraagd om de DVS-bijnaam, gebruikersnaam en 
wachtwoord te definiëren.

Meer informatie
Als er problemen optreden met Instelwizard, gaat u 
naar de Nokia-website met telefooninstellingen op 
www.nokia.com/phonesettings.
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